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 مقجزة فؾؿمفػ مؼدمي

  .وافصالة وافسالم ظذ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ،احلؿد هلل

 وبعد:

جقبي ادععؾؼي بلحؽوم صفر رمضون، ذفؽؿ ضوئػي مـ األشئؾي واألؾفذه 

ل ؾقف افؼرآن، ـعبعفو تقسًرا ظذ إخقاين وأخقايت زَ افشفر ادبورك افذي كَ 

ـعويب  دم ظل افصحقح، شوفًؽو ؾقفو كػس ضريؼعلفقعرؾقا احلؽؿ افؼ

ـؾ  ،رشوئؾ كة، وؿد كؼت مـف حعك اآلن ثالثافػعووى افعومي ادخع

 .أشلل أن يقؾؼـل فؾحؼ وافصقاب عقى، واهللَوئعل ؾرشوفي حتعقي ظذ مِ 

 !ظعؼده مـذ صغرها ووفػ مخي فوأن بعض ػعووى هذه افوؿد يرى افـوطر دم  

أؿقال ظـ ؽر ؽوؾؾغ  ،مـفجـو أن كدور مع افدفقؾ حقٌ دار :ؾلؿقل 

 ظؾامئـو وال معجوهؾغ افقاؿع افذي كعقشف. 

عى ؽيعي وأن يسؽـفو ؾسقح اجلـون، وأن أشلل أن يرحؿ أمل رمحي واشواهلل 

 .واحلؿد هلل رب افعودغ ،ل متوم افعوؾقي، وأن يعؿ هلو محؾفو ظذ خرفزوجع

                         آل رجى : أمحد بـ حمؿقد افبوحٌ وادحؼؼ وـعبف

 26552537622واتس:       26226263228: هوتػ 

 ظك افثالثوء (هـ6439) مـ صفر صعبون (22) 
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 ـقػ أكقي افصقوم؟: 6س

ظذ ـ افؾقؾ تعزم إن أحقوك اهلل ج: افـقي حمؾفو افؼؾى، ؾؿِ 

  .صبح صوئاًم أن تُ 

 ؾوهلل يعؾؿ مو دم ؿؾبؽ (كقيً أن أصقم ؽًدا) :وال تؼؾ

 دم كقعؽ.ومو 

: هؾ يؾزم جتديد وتبققً افـقي ـؾ يقم، أو تؽػل كقي 2س

 فؾشفر؟ ةواحد

 .ؿول ؾريؼ مـ افعؾامء ج: بؽؾ  

وافظوهر أكؽ إذا ظؾؿً أن ؽًدا  مـ رمضون وصلكؽ  

افققمل أكؽ تصقم مع افـوس أو تؼقم فؾسحقر، ؾفذه كقي 

 وبوهلل تعوػ افعقؾقؼ. .ويصح صقمؽ
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 .صقوم: اذـر بعض ؾضوئؾ اف3س

 مـ أبرزهو مو يع:  ،ؾضوئؾ ـثرة ؾصقمج: ف

دفقؾ ظذ  ثقابوإخػوء اف .اهلل أخػك ثقابف أن -أواًل 

 ظؿف. ظِ 

 أكف مـ أشبوب ادغػرة. -ثوكًقو

 وؿويي مـ افـور.  :أي ،مـ افـور أكف ُجـي -ثوفًثو

اشؿف بوب  ، بوب خو  دم اجلـيغصوئؿؾف -رابًعو

 ون. ي  افر  

، وأخرى واحدة ظـد ؾطره :غؿ ؾرحعأن فؾصوئ -خومًسو

 خرة ظذ هذا افصقوم. ثوب دم اآلظـدمو ي

 .ذـر بعض ؾضوئؾ صفر رمضونا: 4س

 ج: أبرز ؾضوئؾ هذا افشفر مو يع: 

  .ل ؾقف افؼرآنزَ أكف صفر كَ  -األول

 ؾثقابف ؽػران افذكقب.  ،ـ صومف خمؾًصو صوبًرامَ  -ثوكًقو
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 ؾقف افشقوضغ.  ؾغَ تُ  -ثوفًثو

 وهل فقؾي افؼدر.  ،خر مـ أفػ صفرهل ؾقف فقؾي  -رابًعو

 ـي االظعؽوف. ؾقف ُش  -خومًسو

 جي.ل َح دِ ع  افعؿرة ؾقف تَ  -شودًشو

 : مو افذي جيى ظذ افصوئؿ أن حيذره؟5س

ج: جيى ظذ ادسؾؿ أن حيذر هذه االمقر دم رمضون ودم 

 ؽره:

 صفودة افزور.  -أواًل 

 أظراض افـوس.  قبي وافـؿقؿي واخلقض دمافغِ  -ثوكًقو

وأظظؿ أكقاع افسى هق افسى  ،افسى أو افشعؿ -ثوفًثو

 شى ديـ اهلل تعوػ.  :أي ،رػ  ؽَ ادُ 

 تضققع افػرائض.رابًعو: 
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افصقوم وافؼرآن يشػعون أن : هؾ صح حديٌ دم 6 س

 ؟فؾعبد يقم افؼقومي

  .فصقوم ؾقفو ضعػاج:  صػوظي 

 .(مسؾؿ صحقح)ن ؾثوبعي دم آأمو صػوظي افؼر

 صقومف مـ فف فقس صوئؿ ُرب  : »حديٌ يصح هؾ: 7س

 إال ؿقومف مـ فف فقس ؿوئؿ وُرب   ، اجلقع وافعطش إال

 ؟«افسفر

 .بطريؼقف حسـ هق كعؿ،: ج

بدفً واشعُ  ،دم ادسجدافعل : تؿ حؾ افـجػي 8س

 جيقز؟ ذاؾفؾ ه ،رَخ هق اآل  بػوكقس ـبر ييضء

ف افبعي دم وال دخؾ ف ،فذا مـ ؿبقؾ افعودات: ؾج: ال موكع 

هق يمدي افغرض ؾقيضء فؾؿصؾغ،  :وأيًضو .افعبودات

 .ؾال بلس بذفؽ
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 جي؟ َح  لدِ ع  ً أن ظؿرة رمضون تَ بَ : هؾ ثَ 9س

صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: جي مع رشقل اهلل وهؾ ـلجر َح 

 ؟(معل: )فزيودة

رة رمضون ال ؿ  هذا دم افصحقحغ، وفؽـ ظُ  ،ج: كعؿ

وإلمجوع. اكظر ظؿدة جي اإلشالم)افػريضي( بتؼقم مؼوم َح 

 .(62/667) يافؼور

 ؾؿعؾقفي، ال تصح. (معل: )أمو زيودة 

فؾ يؾزم مجقع ؾ ،: إذا طفر هالل رمضون دم بؾد62س

 افبالد أن يصقمقا؟

وظذ رأشفؿ  ،ج: ؿول هبذا أـثر افعؾامء، وخوفػ بعضفؿ

 .ابـ ظبوس

ِدث ؾال جـوح ظؾقؽ وبلي رأي أخذَت   ، ادفؿ أال حُت 

 ؾعـي.

 



 الصائمني قول املبني يف فتاوىال   

 

62   

 

 ؟ظـف رػ  ؽَ ـقػ يُ  ،صػوؤه كَج ر  ادريض افذي ال يُ : 66س

ر ؾلضعؿ ظـ ـَ  ن  ج: اخلالف دم صلكف ؿوئؿ بغ افعؾامء، وإِ  ػ 

ـذا ـون يػعؾ أكس بـ  :ـؾ يقم مسؽقـًو ؾؼد أحسـ

ـَ  موفؽ ريض  .دم افسـ ِز اهلل ظـف دو 

ـ جومع زوجعف أـثر مـ مرة دم هنور ؿ مَ ؽ  ُح مو : 62س

 رمضون؟

امع دم يقم واحد ؾؽػورة واحدة، صلكف صلن ج: إن ـرر اجل

 .ـ أـؾ أو ذب ظومًدا دم هنور رمضون أـثر مـ مرةمَ 

ؾوخلالف ؿوئؿ دم صلكف،  ،ع يقًمو بعد يقمومأمو إن ج 

 ـؾ مسعؼؾي ظـ  ـػورة ظؾقف أن -أظؾؿ واهلل –وافراجح 

 .يقم

ز أضعؿ شعغ َج ظَ  ن  نِ وافؽػورة صقوم صفريـ مععوبعغ، ؾ

جومع ؾقف دم هنور  مسعؼؾ ذا ظـ ـؾ يقمه .مسؽقـًو

 رمضون.
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ـ مثؾ مَ  :ؿ صقوم أصحوب األظامل افشوؿيؽ  ُح مو : 63س

 يعؿؾ دم خمبز حقٌ احلرارة ادرتػعي؟

 .ػرض ظؾقفؿ أن يصقمقايُ  ،ج: صلهنؿ صلن ؽرهؿ

هؾ ظـده مـ  :فؿ ظـ افصقوم، كظركومـز افقاحد َج ظَ  ن  ؾنِ  

قال صفر ريعف ضَ افطعوم أو افرزق مو يؽػقف ويؽػل ذ

 رمضون أو ال ؟

ك افعؿؾ هنور رَ تَ مو يؽػقف ويؽػل ذريعف ؾنن ـون ظـده  

  .رمضون

ؾؾقعؿؾ  ،ؿ ظؾقف أن يعؿؾ بوفـفورع  وإن مل يؽـ ظـده وحَتَ 

بدون أن يػطر، إال إن ظجز متوًمو، ؾال يؽؾػ اهلل كػًسو إال 

 .رهوَد ر بؼَ د  ؼَ وافرضورة تُ  .شعفووُ 

ؿقل  -افؼقل أن هلمالء أن يػطروا ؿ أن إضالقؾَ ع  وفقُ  

 صوذ.
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 ـون نإو، حعك ادقً ظـ قمافص ؿضوء جيقز هؾ: 64س

 ؟ وإن ـون ؾفؾ َيؾزم افععوبع؟ـوماًل  رمضونؿد أؾطر 

 ج: ال بلس بلن ُيؼه افصقم ظـ ادقً.

وال َيؾزم افععوبع إال إذا ـون مو تؼضقف ظـف ُيشسط ؾقف  

 افععوبع: ــذر مثاًل.

افـبل صذ اهلل ظؾقف  ـون هذا احلديٌ:مو صحي  :65س

 افعروق، ًوابعؾ   ،افظؿل ذهى»: ؿول أؾطر إذا وشؾؿ

 ؟«اهلل صوء إن األجر ثبًو

 ؟«وظذ رزؿؽ أؾطرت ،ًُ ؿ  افؾفؿ فؽ ُص »أو يؼقل: 

ج: ـالمهو شـده ضعقػ، فؽـ ال بلس مـ افدظوء هبذه 

 افدظقات وبغرهو ظـد اإلؾطور.

 ؾطره ظـد فؾصوئؿ إن» مو صحي هذا احلديٌ: :66س 

 ؟«درَ تُ  ال دظقة

 ج: ضعقػ.
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 اهلل صذ اهلل رشقل ـون»صحي هذا احلديٌ:  مو  :67س

 يؽـ مل ؾنن يصع، أن ؿبؾ بوتضَ رُ  ظذ يػطر وشؾؿ ظؾقف

  ؟«موء مـ قاتَس َح  حسو مترات ؽـي مل ؾنن مترات، ؾعذ

 ج: ضعقػ.

َمـ َذَرظف افؼلء ؾال »مو صحي هذا احلديٌ:  :68س

 ؟«ؾؾقؼضِ  اشعؼوءقف، وَمـ رء ظؾ

ثبً ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف ال يَ  ،ج: ضعقػ

 وشؾؿ.

صقمؽؿ يقم تصقمقن، »س: هؾ تصحح حديٌ: 

 ؟«قنوأضحوـؿ يقم ُتَضح  

ج: هذا  حديٌ ضعقػ، ال يصح ظـ رشقل اهلل  صذ 

 اهلل ظؾقف وشؾؿ.
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 ،َمـ مل يبقً افـقي مـ افؾقؾ»: مو صحي حديٌ: 69س

 ؟«ؾال صقوم فف

ج: هق حديٌ ضعقػ ُمَعؾ بوفقؿػ، ـذا أظؾف احلػوظ: 

 مثؾ: افبخوري، وأيب داود ، وأيب حوتؿ... وؽرهؿ.

: تؼقل افسوئؾي: مل أــ أظرف أن احلوئض ال 22س

 فسـقات، ؾامذا ظع  اآلن ؟ ًُ ؿ  تصقم، ؾُص 

 افؼضوء، مع اشعغػور اهلل تعوػ. ج: ظؾقِؽ 

ى ؾطر صفر رمضون بسب: هؾ جيقز أن أُ 26س

 عوم؟افألين دم افصػ افثوفٌ افثوكقي  ؟االمعحوكوت

االمعحوكوت مـ مبقحوت  ًؾؾقس :ج: هذا ؽر جوئز فؽ

 وأداء افػريضي أهؿ مـ االمعحوكوت. .افػطر

 

 



 الصائمني قول املبني يف فتاوىال   

 

65   

 

مـ موت وظؾقف صقوم صفر »  صحي حديٌ: : مو22س

 ؟«ؾؾقطعؿ ظـف مؽون ـؾ يقم مسؽقـو

ب افـؼود وؿػف ظذ ابـضعقػ مرؾقظً ج:  ظؿر  و، وصق 

 ريض اهلل ظـفام.

ـ مَ » :حلديًٌ: هؾ جيقز ؿضوء افصقم ظـ ادق: 23س

 ؟«ف وفقفصوم ظـ ،موت وظؾقف صقوم

ج: كعؿ، ذفؽ جوئز، بؾ اشعحبف ظدد ـبر مـ أهؾ 

 افعؾؿ.

افبالد األوربقي افعل  بعض ؿ افصقوم دمؽ  مو ُح : 24س

 وؿد يؿعد إػ  ظؼيـ شوظي؟ ،وؿً افصقوم  يطقل ؾقفو

 .الف بغ افعؾامء دم هذه ادسلفيج: وؿع اخل

أن افصوئؿ يصقم  -وافعؾؿ ظـد اهلل تعوػ -وافظوهر 

ومو دام هـوك  مو دام هـوك فقؾ يليت ،مفام ضول ـؾف رافـفو

 ؽروب فؾشؿس.
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وافعؾؿ ظـد اهلل  –ؾفذا  ،صوم َحَسى أؿرب دوفيأمو أن ي 

 دم افبالد افعل فقؾفو دائؿ أو هنورهو دائؿ ألصفر ظديدة. –

وال ُأشقغ هلؿ افػطر وافشؿس مؼؿي فطقل شوظوت  

 افـفور، واألجر ظذ ؿدر افـ َصى.  واهلل أظؾؿ.

 : هؾ َمـ تؾػظ بؾػظ شقئ َيبطؾ صقمف؟25س

، فؽـ ال صؽ أكف يلثؿ وَيِؼؾ َيبطؾ ج: افراجح أكف ال

 أجره.

بعد رمضون مو هؾ جيقز تلخر صقوم افؼضوء إػ : 26س

 ؟افؼودم 

تلخر ؿضوء رمضون إػ أـثر افعؾامء  ال جيقز ظـدج: 

 بؾ يلثؿ افشخص. ،رمضون آخر، مـ ؽر ظذر
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: أؾطر شـقات دم صبوبف دم رمضون، وهق اآلن 27س

 ـبر افسـ  ويعجز ظـ افؼضوء، ؾامذا ظؾقف؟

ج: ظؾقف افعقبي واالشعغػور واإلـثور مـ افعؿؾ افصوفح، 

 وأن ُيطِعؿ ظـ ـؾ يقم أؾطره مسؽقـًو.

ل: وافدتف مرضً ؿبؾ رمضون وظجزت :  يؼق28س

ظـ افصقوم، وؿبؾ اكعفوء افشفر بققمغ تقؾوهو اهلل، ؾفؾ 

 جيى أن يصقم ظـفو؟

وال  -رمحفو اهلل -ج: بوفعقصقػ ادذـقر ال رء ظؾقفو

 ظؾقؽؿ.

: امرأة ـوكً حوماًل ووضعً، ثؿ موتً ومل 29س

 تؼِض، ؾفؾ جيقز أن يصوم ظـفو؟

و إن وضعً احلؿؾ وموتً ج: فَقعؾؿ افسوئؾ افؽريؿ أهن

ومل َتِعش  ؾسة ـوؾقي تسؿح هلو بوفؼضوء، ؾال ؿضوء ظؾقفو 
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مـ األصؾ، ظذ افراجح مـ أؿقال افعؾامء. وإن صوم 

 ظـفو أهؾفو ؾجوئز وحسـ.

حؽؿ ترك مو و ؟ؿ صقوم صفر رمضونؽ  ُح مو :32س

 صقومف بغر ظذر؟

ج: صقم رمضون ؾرض ورــ مـ أرـون اإلشالم بـص 

صذ  ـي وإمجوع أمي حمؿد فعزيز وصحقح افس  افؽعوب ا

 ـؾفو.اهلل ظؾقف وشؾؿ 

بؾ  ،حرام ذًظو -بال ظذر ذظل يقم واحد ك صقمر  وتَ 

 ظده افعؾامء ـبرة مـ افؽبوئر.
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ؽًدا بدايي صفر  أن: إذا أظؾـً دار اإلؾعوء دم بالدكو 36س

ؾزم أن أو يَ  ؟أن أصقم مع افـوس ، ؾفؾ جيى ظع  رمضون

 اهلالل بـػز؟ أشعطؾع

 وأصحوبفصذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ج: افـوطر دم شرة افـبل 

صخص أن  ؾزم ـؾ  يعؾؿ أكف ال يَ  -ريض اهلل ظـفؿ

  .يسعطؾع اهلالل بـػسف

نذا أظؾـً احلؽقمي ادسؾؿي وظذ رأشفو دار ؾ :ظذ هذاو

جيى ظذ ـؾ ؾنكف  ،أن ؽًدا بدايي صفر رمضون -اإلؾعوء

 ع افـوس.مسؾؿ ومسؾؿي أن يصقم م

ؿ ؿقل افشخص ألخقف دم بدايي صفر ؽ  ُح مو : 32س 

 :رمضون

 )رمضون ـريؿ(؟ 

 ج: ال بلس هبذا.
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 ـ ؿوء ؾؼد أؾطر؟هؾ مَ : 33س

 ،ـ ؽؾبف افؼلء ؾصقمف صحقح ظـد مجوهر افعؾامءج: مَ 

 ؾً دم ذفؽ ظدة إمجوظوت.ؼِ بؾ كُ 

إلمجوع ؾامء أيًضو اؾ ظدد مـ افعؼَ ؾؼد كَ  ،ـ ؿوء ظومًداأمو مَ 

 سد.صقمف ؾ ظذ أن

ابـ  ؾ افصـعوين ظـ ؼَ ؾؼد كَ  ،فؽـ دم هذه اإلمجوظوت كظر

 واهلودي أن افؼلء ال يػطر ظؿقًمو. ظبوس وموفؽ وربقعي

 ، دخؾ ممو اإلؾطورظؽرمي: ووؿد ؿول ابـ ظبوس  :ؿؾً

 .خرج ممو وفقس

ا أي ـ ؿوء ظومًد وبف أؿقل، وال يصح دم إبطول صقم مَ 

افـبل صذ اهلل ظؾقف  و ورد أنحديٌ مرؾقع، وـؾ م

ال يدل ظذ إبطول  -ظذ ؾرض ثبقتف -وشؾؿ ؿوء ؾلؾطر

 افصقوم.
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 وافعزع بوفدم يػطر هبام افصوئؿ؟ هؾ احلجومي : 34س

 .افصوئؿ ظـد مجفقر افػؼفوءهبام ج: ـالمهو ال يػطر 

 تؽرهقن أــعؿ: ظـف اهلل ريض موفؽ بـ أكس ؾئِ ُش  وؿد  

 .«افضعػ أجؾ ـمِ  إال ال،» :ؼولؾ فؾصوئؿ؟ احلجومي

إمو مـ جفي  ،مـ كزاع واألحوديٌ دم افبوب ال ختؾق

 مـ جفي افدالفي. وإمو  ،افصحي

وـذا دخقل صفر  ؟ثبً دخقل صفر رمضونيَ  بؿَ : 35س

 صقال؟

: ظـد ؾريؼ مـ افعؾامء ج: أمو صفر رمضون ؾقثبً بلمريـ

 ىل بلكف رأد  صفودة مسؾؿ ظَ ون ثالثغ، أو إمتوم ظدة صعب

  .اهلالل

 .غغ ظدفَ ثبً إال بشفودة مسؾؿَ صقال ؾال يَ صفر وأمو 

ؽر أكف ؿد  ،ؾ ظدد مـ افعؾامء اإلمجوع ظذ ذفؽ ؼَ وؿد كَ 
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واألول  .ثبً بشفودة مسؾؿ ظدليَ  :كوزع ؿؾي وؿوفقا

 أؿقى.

ععؿد ظذ دم اشعطالع هالل صفر رمضون هؾ يُ : 36س

 جردة؟افرؤيي بوفػؾؽ أو ال بد مـ افرؤيي بوفعغ اد

ز ؾريؼ مـ افعؾامء االظعامد ظذ افرؤيي افػؾؽقيَج ج:   ،ق 

وصفدوا ظذ  -ادسؾؿقن افثؼوت أهؾ اخلزة هومعك رأ

 .ذفؽ

ؽويي رأهيؿ  (ععؿد ظذ افرؤيي افػؾؽقيال يُ ) :وافذيـ ؿوفقا 

ألكـو أمي أمقي ال تؼرأ وال  :أن هذا ؽر واجى ظذ األمي

 حتسى.

 افػطر؟ـ افذيـ ُيبوح هلؿ : مَ 37س

 رمضون؟ صفر صقوم ظؾقفؿ جيى ومـ افذيـ

 افذيـ يبوح هلؿ افػطر- ج:
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زيد مرضف يَ  وادريض افذيادريض افعوجز ظـ افصقم  

 .بوفصقم

مفام ـوكً  ،وادسوؾر مسوؾي يطؾؼ ظؾقفو دم افعرف شػًرا 

 .افقشقؾي افعل يرـبفو

بسبى  ، شقاءواحلومؾ وادرضع افعوجزتون ظـ افصقم 

 .اجلـغ وافرضقعسبى اخلقف ظذ ب مضعػفام أ

ـ ظذ يؼودرافؽر ان دم افسـ وروافشقخ وافشقخي افؽب 

 افصقوم.

 .ادؼقؿ افعوؿؾ، افؼودر، افبوفغ، ادسؾؿ ظذ جيىو-

. ادؼقؿي افؼودرة، افعوؿؾي، افبوفغي، ادرأة ظذ جيى وـذفؽ

 .وافـ ػوس احلقض مـ خؾقهو افؼوط  هلذه ويضوف

 

 ؾامذا ظؾقفام؟ ،احلومؾ وادرضع إذا أؾطرِت : 38س
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 ،ج: إذا أؾطرتو بسبى ضعػفام واخلقف ظذ كػسفام

ؾ ؼَ وؿد كَ  .ؾعؾقفام افؼضوء بال خالف ُيعرف بغ افعؾامء

 وابـ ؿدامي. اإلمجوع ظذ ذفؽ افـقوي 

ؾنهنام تؼضقون  ،اجلـغ أو افرضقعوإذا أؾطرتو خقًؾو ظذ 

، وهق ؿقل امءؾقام ُأرجحف مـ أؿقال افعؾ ،وال تطعامن

 وؿقل شودتـو األحـوف. ،واألوزاظل افثقري

أن ظؾقفام اإلضعوم   وى ابـ ظبوس وابـ ظؿر وؽرمهأرو 

ـَ  َوَظَذ } بؼقفف تعوػ: دون افؼضوء اشعدالاًل   ُيطِقُؼقَكفُ  اف ِذي

َييٌ  ؽِغٍ  َضَعومُ  ؾِد   . [684: افبؼرة] {ِمس 

ـ  }ػ: ورأى ـثر مـ ادػرسيـ أهنو مـسقخي بؼقفف تعو  َؾَؿ

رَ  ِمـ ُؽؿُ  َصِفَد  ف  فُ  افش  َقُصؿ   .[685: افبؼرة] { َؾؾ 
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 ـ تػطر افصوئؿ؟ؼَ : هؾ احُل 39س

تػطر ) :ـ ؿولؾؿـفؿ مَ  :ج: اخلالف ؿوئؿ بغ افعؾامء

ـ مَ  فؿ، ومـ(ال تػطر مجقعفو) :ـ ؿولمَ  فؿ، ومـ(مجقعفو

 (.وؽرهو ال تػطر ،ادغذيي تػطر ـؼَ احُل ) :ؿول

 فسببغ: :و ـؾفو ال تػطروأخعور أهن 

 .أهنو ال تدخؾ مـ مدخؾ افطعوم وافؼاب -األول 

ال تغـقف ظـ فؽـفو  ،ت ادريضق  أهنو  وإن ؿَ  -افثوين 

 .افطعوم وافؼاب بحول

 :م( 2263)وؿد شلفً صقخـو افعدوي دم صفر يقفقق 

 هؾ ترى احلؼـ تػطر افصوئؿ؟ 

ؾنذا  .فقفوررت إؾلجوب ؾضقؾعف: ال تلخذهو إال إذا اضطُ 

  .ؾ صقمؽؿِ ـ  و ؾلَ أخذَت 

 ؿ ؿول ؾضقؾعف: وأكو أراهو ال تػطر. ث

 يده واككؾً.  ًُ ؾ  ب  وؿَ  ،جزاك اهلل خًرا يو صقخـو :ؾؼؾً
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 واألمر ـام ؿول صقخـو. :ؿؾً

: افصقوم صحي دمهؾ  هذه األمقر تمثر  :42س

 شـون،االـعحول، وافؼطرة، واشعخدام ؾرصي األ

واشعخدام افعطقر،  ،ؾيب  وم، وافؼُ وافسقاك، وتذوق افطع

 ؟، وبؾع افريؼ وافبؾغؿواالؽعسول

 صحي افصقم. دمج: ـؾفو ال تمثر 

ؾام  ،قن دم هنور رمضونـُ ؿ  عَ س  بعض افشبوب يَ  :46س

 حؽؿ صقمفؿ؟

دم أصح ؿقيل  وظؾقفؿ افعقبي وافؼضوء ،ج: صقمفؿ بوضؾ

 .افعؾامء

ؿقل  (رن االشعؿـوء ال يػط)إ :لمـ ؿوؿقل ؿ أن ؾَ ع  وفقُ  

حمؿد بـ حزم وافشقخ  وهق ؿقل أيب ،صوذ مرؾقض

 .األفبوين
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 سكيَ » وؿد ؿول تعوػ ظـ افصوئؿ دم احلديٌ افؼدد:

واحلديٌ أخرجف  «أجع مـ وصفقتف وذابف ضعومف

 .اإلموم افبخوري

ؾفؾ هذا  ،: شؿعً أن تعجقؾ افػطر مسعحى42س

 ومو افدفقؾ؟ ؟صحقح

عجقؾ يؽقن ظـد تعجقؾ افػطر مسعحى، وافع ،ج: كعؿ

ظـد  :أي ،)اهلل أـز( إذا ـون يمذن دم افقؿً :ؿقل ادمذن

هنؿ يـعظرون ؾنال ـام يػعؾ افبعض  .ؽروب افشؿس

 حعك يبؾغ ادمذن افشفودتغ.

ـام دم صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ وؿد ؿول رشقل اهلل 

 ال»: بـ شعد ريض اهلل ظـف افصحقحغ مـ حديٌ شفؾ

 .«افػطر قاؾج  ظَ  مو بخر افـوس زاليَ 
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تلخر افسحقر؟ ومو ؾوئدة  األؾضؾ: هؾ مـ 43س

 ذفؽ؟

ؾؼد حٌ افـبل صذ  :أن افسحقر ؾقف برـيأواًل ؿ ؾَ ع  فقُ  ج:

 ،«برـي افسحقر دم ؾنن تسحروا» وشؾؿ ؾؼول:ظؾقف اهلل 

ؼؾً وكُ  .ريض اهلل ظـف واخلز معػؼ ظؾقف مـ حديٌ أكس

 اإلمجوظوت ظذ اشعحبوب افعسحر.

تلخر وجبي  مـ األؾضؾ ،ـعؿؾ ،الظـ افسمأمو و

 .افسحقر

 وهنويي ادجعفد بداييـعوبف د دم ص  مي ابـ رُ ال  ؿول افعَ  

 :(69/ 2) ادؼعصد

 وتعجقؾ افسحقر تلخر افصقم شــ ـمِ  أن ظذ وأمجعقا

 .افػطر

 )بوآلثور ذ  َح ادُ  دم ـعوبف ادوتع وؿول أبق حمؿد بـ حزم

 .افسحقر وتلخر ػطراف تعجقؾ ـيافس   ـومِ : (382/ 4)
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 .وؿد ـون افسؾػ يسعحبقن تلخر افسحقر

ػ ـ  َص مُ )ر دم ـ ـون يسعحى تلخر افسحقمَ اكظر بوب  

ػ ظبد ـ  َص مُ )وبوب تلخر افسحقر دم  .(ابـ أيب صقبي

 .(افرزاق

  :نوشبب -واهلل أظؾؿ -وؾوئدة ذفؽ :ؿؾً

ي -أواًل   ظذ افصقوم.  تلخر افطعوم فؾع َؼق 

 راك صالة افػجر.إد -ثوكًقو

: شؿعـو أن أذان افػجر دم مك يمذن ؿبؾ مقعوده 44س

بؿدة، ؾفؾ هذا صحقح؟ وهؾ معـك هذا أكـو كلـؾ حعك 

 بعد األذان؟

 .ج: كػً ذفؽ دار اإلؾعوء ادكيي

  ًُ  ،ظـ هذا حػظف اهلل افعدويمصطػك بـ صقخـو  وشلف

ؾوفػجر يمذن ؿبؾ  :ؽر صحقح ؿقل دار اإلؾعوء :ؾؼول

 .بؿدة فوؿع
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مسؾؿي أن حيعوط ـؾ مسؾؿ وذ وظذ هذا  ؾع :ؿؾً 

 -أظـل أذان أوؿوف مك -ؾبؿجرد شامع األذان ،فديـف

 أن يؽػ ظـ افطعوم وافؼاب واجلامع.

هؾ صح دظوء يؼقفف افشخص دـ دظوه ظـده : 45س

 ؾطور؟إلظذ ا

دو  ديٌ أن افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿج: ورد بذفؽ ح

صذ اهلل ظؾقف وأـؾ  ،ظذ خبز وزيً ودةبَ دظوه شعد بـ ظُ 

 افصوئؿقن، ظـدـؿ أؾطر»ذا افدظوء: هبدظو فف  ،وشؾؿ 

 .«ادالئؽي ظؾقؽؿ ًؾ  وَص  األبرار، ضعومؽؿ ؾـَ وأَ 

هبذا  ؽـ ال بلس أن تدظق، فووهق وإن ـون شـده ضعقػً 

 .افدظوء وبغره

مصطػك بـ افعدوي حػظف اهلل  وؿد شؿعً صقخـو 

ؾطور دم إلخ ؾوضؾ دظو افشقخ ظذ األ ،هبذا افدظوء يدظق

 ، وــً حورًضا.(هـ6438 )رمضون
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 ر صوئاًم؟ط  ـ ؾَ هؾ صح حديٌ يبغ ؿدر ثقاب مَ : 46س

ر صوئاًم ؾفق مثوب وملجقر، ؾؼد ط  ـ ؾَ ج: ال صؽ أن مَ 

ؾؼول  ،ـ يطعؿقن افطعوم مـ األبرار ادعؼغمدح اهلل مَ 

ؽِقـًو َوَيعِقاًم َوُيط ِعُؿقَن افط َعوَم َظَذ  }جؾ ذـره:  ُحب ِف ِمس 

ِف اهلل ِ اَل ُكِريُد ِمـ ُؽؿ  َجَزاًء 8َوَأِشًرا ) اَم ُكط ِعُؿُؽؿ  فَِقج  ( إِك 

 .[ 8،9 : اإلكسون] {َواَل ُصُؽقًرا 

افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ـام دم افصحقحغ مـ  وؿول

 .«أجر رضبي ـبد ـؾ دم»: ريض اهلل ظـف حديٌ أيب هريرة

 مثؾ فف ـون صوئاًم  رط  ؾَ  ـمَ »دم ذفؽ حديٌ: وؿد ورد 

فؽـ  «وصقئً  افصوئؿ أجر مـ يـؼص ال أكف ؽر أجره،

 .شـده ضعقػ

 : غديثاحل ذيـمو صحي ه :47س

 يضعف ؾال ،إكوء يده ودم ادمذن أحدـؿ عؿِ َش  إذا»األول: 

 ؟«مـف حوجعف يؼيض حعك
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 دم غوفِ وبَ  األصوبع، بغ ؾؾ  وَخ  افقضقء، غبِ ش  أَ » افثوين:

 ؟«صوئاًم  تؽقن أن إال االشعـشوق

 معؾقل.ج: ـالمهو 

أظؾف أبق حوتؿ، وافشقخ مؼبؾ وصقخـو  -ؾوألول

 وؽرهؿ. ...افعدوي

ةَ  بـ ؼقطفَ  بـ ظوصؿؾػل شـده  -وأمو افثوين  .ؼقعافعُ  َصِزَ

وذـره  ،وئلَس ؼ تقثقًؼو مععًزا: ؾؼد وثؼف افـ  ث  قَ يُ  د  ؽَ يَ ومل 

دم تقثقؼف ال شقام دم  قس هذا بؽوٍف ابـ حبون دم ثؼوتف. وف

 .هذا ادؼوم

وئل ؾنذا َس وأمو افـ   .مشفقر بعقثقؼ ادجوهقؾؾوبـ حبون 

ػ دم عقؿ  ؾقُ  ،اكػرد بوفعقثقؼ ودم حوفي ـفذه ومو يشبففو

وئل دم َس مػوريد افـ   :ؿول صقخـو افعدوي .افعؿؾ بعقثقؼف

 افعقثقؼ ظؾقفو ؽبور. 
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أظؾف بام ، هذا احلديٌؾ صقخـو افعدوي ظـ ئِ ودو ُش 

 ف.ذـرتُ 

 اهلل صذ افـبل أن: هؾ صح احلديٌ افذي ؾقف 48س

 ظؾقـو فؾ  هِ أَ  افؾفؿ: »ؿول اهلالل رأى إذا ـون وشؾؿ ظؾقف

 ؟«اهلل وربؽ ريب واإلشالم، وافسالمي ،واإليامن ـؿ  بوفقُ 

 ؾريؼ مـ أهؾ افعؾؿ صححفج: أشوكقده ضعقػي، وؿد 

 .ؼل هبوبؿجؿقظفو، وفؽـل ال أراه يرت

 ػف صقخـو مصطػك بـ افعدوي.ع  وفؾػوئدة ؾؼد َض  

ًُ َمـ يلـؾ كوشًقو دم هنور رمضون، ؾفؾ 49س : رأي

 ُأذـره؟ أو أترـف ؾقؽقن ؿد أضعؿف اهلل وشؼوه؟

 ج: بؾ ُتذـره.

وافقء بوفقء ُيذـر، ـون صقخـو مصطػك بـ افعدوي  

 حػظف اهلل صوئاًم يقًمو، ؾُلظطِل ظصًرا ؾلخذه فقؼب،

ره ضوفى ظؾؿ، ؾعقؿػ افشقخ وصؽره. ؾؼول ضوفى  ـ  ؾَذ
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ًَ اترك افشقخ يؼب ؾنكام أضعؿف اهلل  ظؾؿ آخر: ــ

ر. ـ   وشؼوه! ؾؼول افشقخ: ال، هذا ؽؾط بؾ ُيَذ

دة ؾقام ارذـر بعض األحوديٌ افضعقػي افقا: 52س

 حعك كحذرهو؟ :يععؾؼ بشفر رمضون وافصقوم

 مـ أبرزهو: ،ج: وردت أحوديٌ ـثرة

 .«صقمقا تصحقا»ديٌ: ح

خره آو ،وأوشطف مغػرة ي،رمضون أوفف رمح»وحديٌ:  

 .«ظعؼ مـ افـور

ـون صؾي مـ خصول اخلر ب ؾقف بَخ ر  ؼَ ـ تَ مَ »وحديٌ:  

ـ أدى ؾريضي ـؿـ أدى ومَ  ؾريضي ؾقام شقاهى أد ـؿـ

 .«ؾريضي ؾقام شقاهشبعغ 

 .«أكف معؾؼ بغ افسامء واألرض بزـوة افػطر»وحديٌ: 

  .«دظوء ورد ظـد اإلؾطور ـؾ» 

 .«ظـده ـؾ دظوء يؼول دـ أؾطرَت »
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 .«صوئاًم  رط  ـ ؾَ  أجر مَ قغوتع»

 .«مـ أشامء اهلل ـقن اشؿ رمضون اشاًم و» 

قبي مـفو افغِ  «...مخس يػطرن افصوئؿ»وحديٌ:  

  .وافـؿقؿي وافؽذب

 .اهلالل رؤيي ظـدمو ورد »

 .«افـور مـ ظعؼوء ؾطر ـؾ ظـد هلل إن»وحديٌ:  

 أن أمعل فعؿـً ،رمضون دم مو افعبود عؾؿيَ  فق»وحديٌ:  

 .«ـؾفو افسـي رمضون يؽقن

 .«غ دم االشعـشوق إال أن تؽقن صوئاًم وفِ بَ »وحديٌ:  

ال ؾ ءبف افؼلؾَ ـ ؽَ ومَ  ،ـ ؿوء ظومًدا ؾؼد أؾطرمَ »وحديٌ: 

 .«رء ظؾقف
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 مةـــــاتـــــالخ

عووى وبعد أن اكعفقً مـ ـعوبي افؼقل ادبغ دم ؾ

افصوئؿغ، ال يسعـل إال أن أصؽر اهلل أواًل وآخًرا: ؾفق 

 صوحى ـؾ ؾضؾ وـؾ كعؿي. 

ث مصطػك بـ افعدوي،  مي اُدَحد  ثؿ أصؽر صقخـو افَعال 

 افذي َظؾ ؿـل وأرصدين.

وأضؾى مـ ـؾ ظومل أو ضوفى ظؾؿ  اضؾع ظذ هذه  

أن يـصحـل ؾلكو شومع  -افرشوفي ورأى  ؾقفو أي خؾؾ

 حؼ إن صوء اهلل تعوػ.مطقع فؾ

 واحلؿد هلل رب افعودغ. 

 وَصؾ  افؾفؿ وَشؾ ؿ وبورك ظذ كبقـو حمؿد وآفف وصحبف. 

 : أمحد بـ حمؿقد آل رجىفبوحٌ وادحؼؼا وـعبف

 شوئاًل اهلل أن حيػظف وحيػظ وافديف ومشوخيف

 (ـ مكافؼؿقي )
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